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I.

SAJÁT GÉPKOCSI HIATALI CÉLÚ HASZNÁLATA

1. A szabályzat a hatálya a saját tulajdonban levő gépjárművek hivatali célú használatára
terjed ki. Szákszend Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), a
Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és a Szákszendi
Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) gépjárművekkel nem
rendelkeznek.
2. Az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda alkalmazottai (tisztségviselői,
köztisztviselői, közalkalmazottai, illetve egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott
dolgozói – együttesen: munkavállalók) munkavégzésük során, amennyiben azt
gazdaságossági, hatékonysági vagy más körülmények indokolják, saját tulajdonú ideértve a házastárs, vagy vele egy háztartásban élő élettárs, hozzátartozó tulajdonát
képező - személygépkocsit használhatnak.
3. A munkavállalónak a saját gépkocsi hivatali célra történő használata esetén
a) jegyzői hatáskörben megállapított havi km/átalány vagy
b) kiküldetési rendelvény alapján eseti igénybevétel címén jár üzemanyag térítés
adható.
4. A munkakör ellátási területével összefüggő saját gépjármű használatra megállapított
havi km átalány Útnyilvántartáson történő elszámolására jogosult munkavállalók
névjegyzékét jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.
5. A költségtérítés kifizetésének feltétele:
a) érvényes jogosítvány
b) érvényes forgalmi engedély
c) kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás bemutatása.
6. Nem adható költségtérítés a saját gépkocsi használatáért a gépkocsi üzemképtelensége
időtartamára.
7. Az üzemanyag költségtérítés összegét a többször módosított 60/1992.(IV.01.)
Kormányrendelet alapján a jegyző állapítja meg, az alapnorma-átalány és az APEH
által közzétett üzemanyagár, illetve a kiküldetési rendelvényben, vagy
útnyilvántartásban meghatározott km-távolság alapján.
8. A saját tulajdonú gépkocsi hivatalos célú használatának nem feltétele a CASCO
biztosítás megléte. A saját tulajdonú gépkocsi csak abban az esetben vehető igénybe,
ha a dolgozó előzetesen írásbeli nyilatkozatot ad arról, hogy a gépkocsi használatával
kapcsolatosan sem személyi, sem tárgyi kártérítési igénnyel nem lép fel a Hivatallal és
az intézménnyel szemben. A nyilatkozatot az 2. számú melléklet szerint kell kiállítani.
A nyilatkozat egész évre, illetve új gépkocsi beszerzéséig érvényes. A nyilatkozaton
tett adatokban bekövetkezett változást minden esetben haladéktalanul be kell jelenteni.
9. A saját tulajdonú személygépkocsi használatáért költségtérítés illeti meg a dolgozót. A
költségtérítés összege az eseti belföldi kiküldetési rendelvényben feltüntetett kmtávolság szerint az üzemanyag fogyasztási norma és legfeljebb az NAV által közzétett
üzemanyagár alapulvételével kiszámított üzemanyag-, valamint fenntartási
költségtérítésből áll.
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10. A fenntartási költségtérítés fizetésére a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény 3. számú mellékletének II/6. pontjában meghatározott összegű
normaköltség alapulvételével kerül sor. A dolgozónak nem keletkezik adóköteles
jövedelme, nincs adófizetési kötelezettsége.
11. A saját gépkocsival megtett, az elszámolás alapját képező út hosszát távolsági térkép,
ennek hiányában érvényes távolsági autóbusz menetrend alapján kell meghatározni.
12. A saját gépkocsi hivatalos célú használata esetén a gépkocsivezetőt nem illeti meg
gépjárművezetői pótlék.

II.

SAJÁT GÉPKOCSIVAL TÖRTÉNŐ MUNKÁBAJÁRÁS
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE

1. Saját gépjárművel történő munkába járás esetén a dolgozót a 39/2010. (II. 26.) számú
Kormányrendelet alapján költségtérítés illeti meg.
2. A költségtérítés összege a munkában töltött napokra a munkahely és a lakó-, vagy
tartózkodási hely között a közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembe vételével
kilométerenként 9 (kilenc) Ft.
Ezen szabályzat 2016. május 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az ezt megelőző
időszakban kiadott gépjármű üzemeltetési szabályzat hatályát veszti.
Szákszend, 2016. április 11.
……………………….
Deákné dr. Schiffner Márta
Jegyző
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Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal
Megismerési nyilatkozat
A Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzatában foglaltakat megismertem.
Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok betartatni.
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